Příloha č. 1 - věcná náplň rozpočtu 2018
Příjmy:
oddíl:
00 - daně sdílené (DPFO, DPPO, DPH)
- daň z příjmů za obec
- místní a správní poplatky
- odvod z loterií
- daň z nemovitostí
10 - pachtovné, prodej dřeva
22 - úhrada za průjezd (T-Mobile), příspěvky na opravy cest
23 - nájemné vodovod (BVK)
33 - hlášení, poplatek TKR, knihovna; vstupné z kulturních akcí, dary
34 - zájmová činnost, pronájem haly+služby
36 - nájemné z budov, věcná břemena, prodej pozemků
37 - odměna za tříděný sběr od EKO-KOMu; příspěvky na svoz KO
61 - služby poskytované OÚ, prodej zboží, přeplatky za energie
63 - úroky
Přijaté dotace:
- na výkon státní správy
- SFŽP - posílení sběru
- MZE - místa pasivního odpočinku

148.400 Kč
569.055,45 Kč
148.796,00 Kč

Výdaje běžné:
oddíl 10

lesnické práce, deratizace, zalesňování

oddíl 21

50.000 Kč
10.000

propagace obce

oddíl 22

500.000

oddíl 23

100.000

oddíl 31

750.000

oddíl 33

350.000

oddíl 34

1.300.000

oddíl 36

650.000

příspěvek na IDS, opravy místních komunikací a cest, zimní údržba,
údržba a opravy chodníků
příspěvek sdružení obcí (ZÚR JMK)
BVK - vedení evidence, opravy a čištění kanalizace
ČS Moravany - provoz
příspěvek na provoz přísp. org. MŠ, opravy
obecní knihovna-provoz i, vedení obecní kroniky, péče o místní památníky
provoz místního rozhlasu a TKR, Nebovidský zpravodaj; obnova nebovidského kroje
peněžité a věcné dary občanům;
kulturní akce: Den matek, Noc kostelů, letní noc, hody, vánoční jarmark, vánoční koncert;
spoluúčast „Husa na dálnici“
péče o sportoviště, sportovní potřeby, sportovní akce
provoz travního traktoru, údržba dětského hřiště
akce klubu důchodců
hala: provoz, vybavení, splátky úroků úvěru
pojištění, revize, opravy obecních budov, provoz skladu zahr.techniky
veřejné osvětlení, hřbitov, úklid obce, osobní náklady na zaměstnance obce
majetkoprávní záležitosti obce, platby daní, správní poplatky KN
MAS Bobrava , DSO Šlapanicko – příspěvky

oddíl 37

1.000.000

oddíl 39

300.000

oddíl 43

40.000

oddíl 52

5.000

oddíl 55

15.000

oddíl 61

1.950.000

oddíl 63

290.000

oddíl 64

100.000

komunální odpady, bioodpady, posílení sběru (dokončení)
péče o veřejnou zeleň - údržba sadu v "Kopcích", revitalizace sadu
provoz zametacího stroje, nosiče kontejnerů a štěpkovače,
likvidace škod po přívalových deštích
slavnostní otevření haly, akce ke 100.výročí ČR
dotace ČSŽ
služby sociální péče – příspěvky poskytovatelům, sociální pomoc
ochrana obyvatelstva – rezerva na krizové stavy
příspěvek na SDH Střelice, požární ochrana
osobní a věcné výdaje zastupitelstva obce a OÚ,
nové programové moduly, zavedení GDPR
sociální fond
bankovní poplatky, pojistné, příděl do fondu vodohosp. infrastruktury

rezerva na nepředpokládané výdaje , vratka dotace na volby

Investiční výdaje:
oddíl 22

1.300.000

oddíl 23

20.000

oddíl 34

24.000.000

oddíl 36

300.000

oddíl 37

400.000

rekonstrukce chodníků I.etapa (podíl obce), sanace svahu, přístupová cesta u Cihelny
vodovodní přípojky k novostavbám RD
výstavba sportovní a společenské haly vč. vybavení
výstavba parkoviště k hale
rekonstrukce zastřešení zahrádky hospody
posílení sběru odpadů (dokončení)

Financování:
změna stavu b.ú. - použití přebytku let minulých
čerpání úvěru
splátka jistiny úvěru

22.403.700

Příloha č.3 k rozpočtu 2018
Závazné ukazatele rozpočtu výdaje

/Kč/

1. příděl do sociálního fondu

40 000

2. činnost klubu důchodců

15 000

3. věcný dar - výročí nad 70 let

4. Poskytnuté dotace a příspěvky
4.1. Mateřská škola Nebovidy
4.2. Obec Střelice
4.3. Oblastní charita Rajhrad
4.4. ČSŽ - ZO Nebovidy

5. Investiční výdaje
5.1. sportovní a společenská hala
5.2. parkoviště u haly
5.3. rekonstrukce chodníků I.etapa
5.4. sanace svahu
5.5. komunikace u Cihelny
5.6. rekonstrukce zahrádky u hospody

600 Kč/občana

provozní příspěvek
příspěvek-hasiči
pěčovatelská služba
pořádání kulturních
akcí

550 000
10 000
31 100
44 000

22 000 000
500 000
600 000
400 000
300 000
300 000

6. Peněžité dary
6.1. celková částka
6.2. narození dítěte
6.3. Včelařský spolek ve Střelicích

30 000
1 000 Kč/dítě
3 000

7. Neinvestiční transfery obyvatelstvu
pohoštění při akcích

50 000

